
 

 
Programma Expeditie Plukkebol 2021  
Pagina 1 van 6 

 

 

 

 

 

Week 1  Maandag 19/7 Dinsdag 20/7 Woensdag 21/7 Donderdag 22/7 Vrijdag 23/7 

Neube 
BSO Cornelis Musius 
 

Expeditie Plukkebol 

 
 

 
 
 
 
 

 

Grote opening! 
De slingers hangen op, 
want onze Expeditie kan 
beginnen! Wij zijn er 
helemaal klaar voor: een 
Expeditie die ons zal leiden 
naar de meest 
avontuurlijke & groene 
plekken deze vakantie.  
 
Onze eerste plek om te 
bezoeken is de 
geitenboerderij. Heerlijk 
knuffelen met de geitjes en 
volop klimmen in de 
hooizolder.  
 
Kaplaarzen mee vandaag en 
vóór 09.00 uur de kinderen 
graag brengen.  
 
 

Zennnnnn en Rara wat eet 
ik? 
Rustig beginnen is ook 
weleens lekker. Dat doen 
we vandaag dan ook. We 
beginnen met een heerlijke 
yogasessie. 
 
Een variatie op het spel 
‘Rara wie ben ik?’ Probeer 
maar eens te raden wat je 
eet met je ogen dicht.  
 
Spannend hoor!  

Zomerse dag  
Wat kan je allemaal met 
zand? We laden scheppen 
en emmers in en gaan op 
zoek naar een mooie spot 
op het strandje van de 
Delftse Hout: zandkastelen 
bouwen en kuilen graven.  
 
Vergeet je zwemkleding en 
handdoek niet, want dan 
kun je ook nog lekker 
pootjebaden. 
  

Om in een lijstje te stoppen   
Onze vakantiefoto`s  
stoppen we graag  in een 
lijstje. Wat vind jij de 
mooiste?  
 
Het lijstje ontwerpen en 
maken, dat doen we 
helemaal zelf. Neem je foto 
mee naar huis en geniet 
nog een lange tijd na van 
deze topvakantie op 
Plukkebol. 

Jij kan het wel schudden! 
Vandaag maken we onze 
eigen fruitige milkshakes. 
Schudden maar. 
 
In de middag is er kans op 
een nat pak. Dit komt 
waarschijnlijk niet door het 
weer, maar door de 
waterballonnen waar we 
verschillende spellen mee 
doen.  
 
Extra set kleding of 
zwemkleding mee. 
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Week 2 Maandag 26/7 Dinsdag 27/7 Woensdag 28/7 Donderdag 29/7 Vrijdag 30/7 

Neube 
BSO Cornelis Musius 
 

Expeditie Plukkebol 
 

 

Alle ballen verzamelen! 
We maken ons eigen 
voetbal shirt. Hoe cool is 
dat, je mag je eigen 
rugnummer verzinnen.  
Uiteraard maken we een 
stoere foto van dit 
topteam.  
 
We sluiten de dag af met 
een wedstrijdje 
flessenvoetbal.  
 

Speuren maar 
Eens kijken of er speurders 
tussen zitten vandaag. 
We gaan naar de Delftse 
Hout voor een speurtocht.  
 
Eten in de natuur is zo fijn. 
We nemen dan ook alles 
mee voor een heerlijke 
picknick.  

Tralalalala en BINGO!  
Spits je oren en zorg ervoor 
dat je op het juiste moment 
BINGO roept. Eens kijken 
wie er vandaag een liedje 
moet zingen! 
 
In de middag drinken we 
een groen sapje, wie durft 
dit aan? 

Loopt daar een krokodil? 
Onze Expeditie brengt ons 
vandaag in de wilde 
begroeiing van het 
Wilhelminapark. We 
verzamelen hier takjes en 
overige natuurlijke 
materialen.  
 
Bij terugkomst maken we 
van de takken krokodillen. 
Hopelijk durven de papa`s 
en mama`s ons nog op te 
halen vandaag.  
 
Kinderen vóór 09.00 uur 
graag brengen op de 
locatie.  

Heupen los 
Trek vandaag je coole outfit 
maar aan want we gaan 
dansen.  
 
Bij zo`n coole outfit hoort 
een stoere ketting. In de 
middag gaan we daarmee 
aan de slag. Zie ons eens 
even schitteren.  
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Week 3 Maandag  2/8 Dinsdag 3/8 Woensdag 4/8 Donderdag 5/8 Vrijdag 6/8 

Neube & Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

      

 
 

Slootje springen, bomen 
klimmen en vlotten maken! 
Als echte padvinders gaan 
we op ontdekkingsreis in de 
natuur. Op naar de 
Speeldernis in Rotterdam! 
  
Bereid je ouders en de 
wasmachine alvast maar 
voor. 
 

Circus Plukkebol…komt dat 
zien!   
Altijd al bij het circus 
gewild? Dit is je kans! 
Samen met echte artiesten 
van circus Kabel oefenen 
we op een aantal speciale 
technieken zoals jongleren. 
Aan het einde van de dag 
ben jij een echte 
circusartiest. 
 
Als lunch maken we 
broodjes knakworst. 
Lekker! 

Naar de Speeldernis  
Wat is er nou leuker dan 
spelen in de natuur? 
Klimmen in bomen, hutten 
bouwen met takken, 
dammen bouwen in het 
water.  
 
Er is zelfs een echte 
vuurplaats.  
 
Extra setje kleding mee en 
de kinderen graag vóór 
09.00 uur brengen. 
 

Waterexperiment 
Het wordt een dag van 
experimenteren en 
ontdekken. Hoe krijg je 
water over van de ene naar 
de andere emmer als je 
alleen maar een beker met 
gaatjes of een spons hebt? 
Lukt het jou een 
waterballon te vangen 
zonder nat te worden?  
 
We sluiten de dag af met 
groene ijsjes! Je kan nat 
worden dus neem extra 
kleding en zwemkleding 
mee. 

Smokkelaar, rover of 
mineur?  
Wat ben jij vandaag? Een 
goede smokkelaar of een 
topmineur die alle bommen 
vindt? Misschien ben je wel 
een echte rover.… 
 
Allerlei ‘kampspellen’, zoals 
levend stratego, smokkelen 
en groot kwartet staan op 
het programma. 
 
We sluiten de week af met 
kampliedjes rond het 
kampvuur! 

Neube & Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 

 

Slootje springen, bomen 
klimmen en vlotten maken! 
Als echte padvinders gaan 
we op ontdekkingsreis in de 
natuur. Op naar de 
Speeldernis in Rotterdam! 
  
Bereid je ouders en de 
wasmachine alvast maar 
voor. 

Circus Plukkebol…komt dat 
zien!   
Altijd al bij het circus 
gewild? Dit is je kans! 
Samen met echte artiesten 
van circus Kabel oefenen 
we op een aantal speciale 
technieken zoals jongleren. 
Aan het einde van de dag 
ben jij een echte 
circusartiest. 
 
Als lunch maken we 
broodjes knakworst.. 
Lekker! 

Naar de Speeldernis  
Wat is er nou leuker dan 
spelen in de natuur? 
Klimmen in bomen, hutten 
bouwen met takken, 
dammen bouwen in het 
water.  
 
Er is zelfs een echte 
vuurplaats.  
 
Extra setje kleding mee en 
de kinderen graag vóór 
09.00 uur brengen. 

Competitie @ Delftse Hout 
Op een zomerse dag doen 
we ook graag een 
wedstrijdje beachvolleybal. 
Let op: kleren mogen vies 
worden vandaag!  
 
Mocht je even uit willen 
rusten en zonnen, neem 
dan ook je handdoek mee! 
 
Daarnaast ontdekken we 
met onze opblaasboot de 
omgeving en spotten we 
vogels met een verrekijker. 

Smokkelaar, rover of 
mineur?  
Wat ben jij vandaag? Een 
goede smokkelaar of een 
topmineur die alle bommen 
vindt? Misschien ben je wel 
een echte rover.… 
 
Allerlei ‘kampspellen’, zoals 
levend stratego, smokkelen 
en groot kwartet staan op 
het programma. 
 
We sluiten de week af met 
een broodje bakken boven 
het kampvuur! 
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Week 4 Maandag 9/8 Dinsdag 10/8 Woensdag 11/8 Donderdag 12/8 Vrijdag 13/8 

Neube & Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

       

 

Frisbee erop los  
We bevinden ons vandaag 
in Italiaanse sferen en gaan 
aan de slag in de 
kinderkeuken! We bereiden 
zelf een pizza en kiezen wat 
we daar op willen!  
 
In de middag maken we 
onze eigen frisbee en 
testen die uiteraard buiten 
uit. 

Op naar de waterspeeltuin 
Naast een bezoekje aan de 
stadsboerderij gaan we ook 
spetteren! Dit doen we in 
de waterspeeltuin van 
Buytendelft.  
 
Zwemkleding en handdoek 
mee. Graag vóór 09.00 uur 
binnen.  

 

Bootcamp 
Jumping jack, burpees, huh 
wie? Vandaag gaan jullie 
kennis met ze maken. Trek 
je sportkleren maar aan. 
 
We zorgen voor de nodige 
vitamines die bij zo`n dag 
horen. We maken onze 
eigen groente en fruit 
shakes. 

Plukkebol Festival  
Pluk wat bloemen en steek 
ze in je haar. Vandaag is het 
één groot feest en vieren 
we nog eens extra dat het 
vakantie is! Op de markt 
halen we verse bloemen.  
 
Trek je festivaloutfit maar 
uit de kast, wij zorgen voor 
de rest. Er is muziek en je 
kunt een echte glittertattoo 
laten zetten. Stoer hoor! 

De vlag uit! 
Helaas dit jaar nog even 
geen kamp, maar 
traditiegetrouw gaan we 
toch aan de slag met de 
Neube-Iger-kampvlag! 
 
We sluiten de week extra 
gezond af met een heerlijke 
smoothie! 

Neube & Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 

Waterfiets & picknick  
Zwemkleding en handdoek 
mee. Vandaag gaan we het 
water op. Met de 
waterfietsen van Knus 
maken we de oversteek op 
de Delftse Hout.  
 
We nemen de 
picknickmand mee en 
genieten na het 
waterfietsen van een 
heerlijk lunch. 

Op naar de waterspeeltuin 
Naast een bezoekje aan de 
stadsboerderij gaan we ook 
spetteren! Dit doen we in 
de waterspeeltuin van 
Buytendelft.  
 
Zwemkleding en handdoek 
mee. Graag vóór 09.00 uur 
binnen.  

 

Bootcamp 
Jumping jack, burpee, huh 
wie? Vandaag gaan jullie 
kennis met ze maken. Trek 
je sportkleren maar aan. 
 
We zorgen voor de nodige 
vitamines die bij zo`n dag 
horen. We maken onze 
eigen groente en fruit 
shakes. 

Surfen @ Plane 
Heb jij ook altijd al op een 
surfplank willen staan?! 
 
Vandaag krijg jij de kans om 
het surfersparadijs te 
ontdekken! 
 
Zwemkleding en handdoek 
mee. Graag vóór 09.00 uur 
binnen, dan kunnen we op 
tijd vertrekken! 

Plukkebol-bootcamp 
Tijdens een ware bootcamp 
testen we vandaag ons 
uithoudingsvermogen.  
 
Al dat sporten kost veel 
energie, dus komen we in 
de middag lekker bij en 
bakken we pannenkoeken 
op de vuurplaats. 
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Week 5   Maandag  16/8 Dinsdag 17/8 Woensdag 18/8 Donderdag 19/8 Vrijdag 20/8 

Neube 
BSO Cornelis Musius 
 

Expeditie Plukkebol 

 

 

Op naar de waterspeeltuin 
Naast een bezoekje aan de 
stadsboerderij gaan we ook 
spetteren! Dit doen we in 
de waterspeeltuin van 
Buytendelft.  
 
Zwemkleding en handdoek 
mee. Graag vóór 09.00 uur 
binnen, dan kunnen we op 
tijd vertrekken! 
 

Dagje Balijbos 
We vullen een 
picknickmand vól met 
lekkernijen en spelen 
allerlei gave bosspellen! 
 
We gaan over water, 
klimmen in een boom, gaan 
over verschillende 
touwconstructies en schone 
kleren zijn niet 
gegarandeerd vandaag. 
Extra set kleding mee. 
 
Kortom, wij vermaken ons 
wel in het Balijbos! 
 

Kinderkeuken Neube opent 
zijn deuren 
Vandaag zorgen wij zelf 
voor een verrukkelijke High 
tea.  
 
We dekken de tafel en 
maken verschillende hapjes, 
smullen maar!  
 

 
 

Toerist in eigen stad 
Wij verkennen onze mooie 
stad Delft. We bezoeken de 
Markt en eten daar een 
lekker visje. 
 
In de middag maken we ons 
eigen tegeltje of servies van 
Delfts Blauw. 

Van rietje tot schilderij 
Op een groot canvasdoek 
maken we onze eigen 
kunstwerk. Hierbij dragen 
we onze zelfgemaakte & 
stoere pet.  
 
We hebben ecoline, verf, 
rietjes, plantenspuiten en 
rollers, wat gaat dat 
worden?  
 
Trek oude kleding aan! 
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Week 6  Maandag  23/8 Dinsdag 24/8 Woensdag 25/8 Donderdag 26/8 Vrijdag 27/8 

Neube 
BSO Cornelis Musius 
 

Expeditie Plukkebol 
 

 

Op visite  
We gaan op visite bij de 
Rotterdamseweg. Hier 
hebben ze een heuse 
stormbaan waar wij ook 
heerlijk op mogen springen.  
 
Bubbelen maar! 
In de middag maken we 
met takken en wol 
superbubbels.  

Plukkebol Festival 
Iedereen mag verkleed 
komen vandaag. Het einde 
van onze Expeditie is helaas 
in zicht.  
Maar vandaag maken we er 
nog een feestje van.  
Op de barbecue bakken we 
de lekkerste hamburgers.  
 
 

Vliegen met beide benen 
op de grond                       
We hebben alles in huis 
gehaald om een echte 
vlieger te maken. Lukt het 
jou om ‘m in de lucht te 
krijgen….en te houden?   

In de middag genieten we 
van een zelfgemaakt ijsje, 
smullen! 

We mogen nog een keer!  
Omdat het zo leuk is, gaan 
we in de ochtend nog even 
naar de stormbaan op de 
locatie Rotterdamseweg. 
 
In middag maken we een 
souvenir van Krimpie 
dimpie. Uiteraard neem je 
die, zoals het hoort met 
souvenirs, mee naar huis.  

Afsluiting Expeditie 
Plukkebol 
Wat we vandaag gaan doen 
houden we nog een  beetje 
geheim.  
 
Je kunt er wel vanuit gaan 
dat het een topdag gaat 
worden, omdat we de hele 
Expeditie nu toch echt gaan 
afsluiten. Volgende week op 
naar school! (maar vandaag 
nog even niet…..)  

 
 

 


